Formularz zgłaszania projektów – edycja 2019
Tytuł projektu:
Bezpieczna utylizacja dokumentów i recykling papieru
Wnioskodawca(y):
Agnieszka Beermann, Ludmiła Tubylewicz
(Dział Zarządzania Nieruchomościami)
Dane kontaktowe (email, telefon):
abeerm@sgh.waw.pl; ltubyl@sgh.waw.pl;
Dlaczego projekt jest ważny? (nie więcej niż 100 słów)
WSKAZÓWKA: Proszę krótko opisać, jakie potrzeby ma realizować projekt i jaki może mieć
wpływ na całą społeczność Uczelni.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby uczelnianej społeczności:
− możliwość bezpiecznego niszczenia niepotrzebnych dokumentów w miejscach
ogólnodostępnych (aktualnie nie wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone są w
niszczarki, ponadto jakość niszczarek jest zróżnicowana i nie zawsze są w stanie
bezproblemowo zniszczyć dokumenty na papierze o dużej gramaturze),
− nowe przepisy prawne (w tym RODO) powodują wzrost odpowiedzialności
pracowników przetwarzających dane za ich skuteczną ochronę, niezwykle istotne jest
więc niszczenie dokumentów zawierających poufne dane (w tym dane osobowe)
w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie,
− uczestnictwo w działaniach sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.
Oczekiwane efekty:
− zmniejszenie negatywnego wpływu zużycia papieru w SGH na środowisko dzięki
recyklingowi,
− podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych (uniemożliwienie odczytu danych na
utylizowanych dokumentach),
− zwiększenie zaangażowania pracowników uczelni w działania proekologiczne.

Opis projektu (nie więcej niż 250 słów)
WSKAZÓWKA: Proszę krótko opisać działania niezbędne do realizacji projektu. Proszę
pamiętać, że im bardziej precyzyjny opis, tym łatwiej głosujący zorientują się w idei projektu.
Proponujemy umieszczenie w budynkach SGH - w dogodnych miejscach ogólnodostępnych niszczarek profesjonalnych oraz zapewnienie regularnego odbioru ścinek papieru celem
ponownego wykorzystania (recyklingu).
Rekomendowane cechy niszczarek:
− poziom bezpieczeństwa – minimum DIN P-4
− noże odporne na zszywki, spinacze, płyty CD

−
−
−
−

cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej
oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by
automatyczny start/stop
pojemność minimum 135 l.

Uproszczony kosztorys
Wg rozeznania rynkowego koszt niszczarki profesjonalnej, która spełniłaby określone w
projekcie wymagania, kształtuje się na poziomie 6 tys. - 8 tys. zł brutto za 1 szt. Zakładając
umieszczenie niszczarek w budynkach G, A, C, M i W koszt projektu wyniesie między 30 tys.
a 35 tys. brutto.
Dodatkowe przewidywane koszty:
- odbiór ścinków (potencjalnie w ramach aktualnie obowiązującej umowy dotyczącej
wywozu odpadów),
- konserwacja sprzętu,
- usuwanie ewentualnych awarii.

